
Назва проекту Опис проекту Автор проекту Область Опис

20 16.09.2016 04.10.2016 великий 1070 Блінова Н.А. Україна Чернігівська 500000.00 500000.00 реалізовано 

3 09.09.2016 21.09.2016 великий 609 Україна Чернігівська 400915.00 400915.00 реалізовано 

5 12.09.2016 30.09.2016 великий 522 Самусенко О.М. Україна Чернігівська 366550.00 366540.00 реалізовано 

19 16.09.2019 04.10.2016 малий 1585 Сич Т.М. Україна Чернігівська 500000.00 50000.00 реалізовано 

6 13.09.2016 27.09.2016 малий 1240 Гнатів Є.В. Україна Чернігівська 500000.00 50000.00 реалізовано 

14 14.09.2016 04.10.2016 малий 55 Кашпур І.В. Україна Чернігівська 21000.00 14114,49 реалізується
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Категорія 
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Кількість 
голосів

Країна 
реалізації 
проекту

Адреса 
проекту

Запланова
ний розмір 
бюджету

Фактично 
використан
ий розмір 
бюджету

Відповідальний за 
реалізацію 
проекту

Стан 
реалізації 
проекту

Охорона тваринного світу, 
регулювання чисельності 
безпритульних тварин 
гуманними методами у місті 
Прилуки, облаштування 
центру реабілітації тварин

Облаштування 
приміщення для 
центру реабілітації 
тварин

м. Прилуки, 
вул. 
Скоропадсь
кого,95

кп «Послуга» 
Прилуцької 
міської ради

Облаштовано центр для 
реабілітації безпритульних 
тварин

Територія відпочинку та 
комфорту «Гармонія» 

Створення єдиної 
території відпочинку, 
комфорту та 
фізичного розвитку у 
віддаленому районі 
міста

Бондарь К.І., 
Шкурат В.А.

м.Прилуки, 
в/м 12 
зелена зона 
між 
будинками 
№157 та 
№153

КП 
«Прилукижитлобу
д» Прилуцької 
міської ради

Облаштовано територію 
відпочинку та комфорту 
«Гармонія»  вуличними 
тренажерами, тротуарними 
доріжками, лавами, урнами та 
зовнішнім освітленням

Розвиток спортивної 
інфраструктури мікрорайону 
Рокитний, як запорука 
розвитку спортивних 
традицій та забезпечення 
здорового способу життя 
населення міста

Облаштування 
спортивного 
майданчика  для 
тренувань і активного 
відпочинку на базі 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
№3 імені С.Г.Шовкуна

м.Прилуки, 
вул.Саксаган
ського,14

Управління освіти 
міської ради 
Прилуцької 
міської ради

Придбано та вcтановлено 
спортивне обладнання на 
території майданчику

Охорона тваринного світу, 
регулювання чисельності 
безпритульних тварин 
гуманними методамиу місті 
Прилуки

Організація заходів 
щодо стерилізації 
безпритульних тварин

м.Прилуки, 
вул.Скоропа
дського, 95

кп «Послуга» 
Прилуцької 
міської ради

Придбано обладнання для 
центру реабілітації 
безпритульних тварин

Бібліокінозал «Крекс, 
пекс,фекс!»

Створення дитячого 
бібліокінозалу на базі 
Прилуцької міської 
бібліотеки для дітей 
ім.П.Білецького-
Носенка

м.Прилуки, 
вул.Київська 
№257

Відділ культури та 
туризму 
Прилуцької 
міської ради

Придбано та встановлено 
обладнання для бібліокінозалу 

Благоустрій сміттєвого 
майданчика за адресою 
вул.Костянтинівська 42

Облаштування 
сміттєвого 
майданчика 

м.Прилуки, 
вул. 
Костянтинів
ська,42

кп «Послуга» 
Прилуцької 
міської ради

Залишок коштів буде 
використано під час проведення 
робіт по влаштуванню основи 
майданчика для встановлення 
контейнерів з роздільного збору 
сміття


	Дані громадського бюджету м.Прилуки

